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GEMEENTE BEVEREN-IJZER anno 1952 (7)
Verslag in verband met de wedstrijd tussen
de landelijke gemeenten van de arrondissementen
Veurne en Diksmuide
C. Vooruitgang van zedelijke aard in
de gemeente sedert 1900 verwezenlijkt

1. Getroffen maatregelen voor de familiale opvoeding
Familiale verenigingen kwamen nooit tot
stand. In de aangrenzende gemeente Roesbrugge bestaat er een afdeling van den Bond
der Kroostrijke Gezinnen, waarvan alle kinderrijke gezinnen van onze gemeente deel
uit maken. Telkenjare op de 2de Kerstdag
wordt er een gezellig familiefeest ingericht,
gevolgd door een merkwaardige tombola.
Dit feest wordt gesteund door de onderscheidene gemeentebesturen en de in de
gemeenten gevestigde groothandelaars. In
1951 namen drie kleinhandelaars in eetbare
producten en 1 in schoenwaren het lofwaardig initiatief 5 % prijsvermindering toe te
kennen op alle aankopen gedaan door leden
van den Bond der Kroostrijke Gezinnen.
Tenzij de voordrachten en lessen gegeven
door de plaatselijke afdeling van den Boerenbond en van den Boerinnenbond, werden er nooit andere dergelijke initiatieven
genomen.
Periodieke publicaties met handelaarsdoeleinden worden sedert de laatste jaren meer
en meer verspreid door verschillende private
publiciteitsagentschappen, onder meer in
verband met het geven van afslag- en ristournezegels.
Ter bevordering van de geboorte verleent de
gemeente sedert 1950, door tussenkomst
van den Bond der Kroostrijke Gezinnen, volgende toeslag aan de leden van de bond:
400 fr. voor de geboorte van een 4de kind,

500 fr. bij geboorte 5de kind, 600 fr. bij de
geboorte van 6de kind en 600 fr. voor de
geboorte van volgende kinderen.
Voor het dienstjaar 1950 werd aldus een
toelage ten bedrage van 3700 fr. verleend
en voor 1951 ten belope van 1700 fr.
In verband met de medewerking van de ouders tot het lager onderwijs, mag het verheugend genoemd worden dat de ouders omzeggens algemeen solidair zijn met het onderwijzend personeel, en zij het opvoedend
werk van deze laatsten ten volle waarderen.
De schoolplichtige kinderen volgen geregeld
de lessen zodat er hier omtrent geen of zeer
weinig moeilijkheden te melden zijn. De ouders zijn ervan bewust dat het noodzakelijk

is dat hun kinderen een behoorlijke opvoeding en een degelijk onderricht ontvangen,
en verlenen dan ook gedwee hun medewerking. Het is immers op school dat het kind
leert leven, leert gedienstig zijn en beleefd
tegenover andere mensen, dat men leert zijn
vaderland te beminnen en zijn plichten als
waardige burger inprent. De jeugd is immers
de toekomst en de maatschappij voor morgen.
Wat betreft de verbetering van de woning,
kunnen wij verwijzen naar rubriek 3 waar er
een volledig overzicht gegeven wordt. De sociale welstand heeft veel bijgedragen tot het
verbeteren van de woning.

85

2. Getroffen maatregelen voor de vorming van de jeugd
Zoals reeds hiervoor gezegd richtte Z.E.H.
onderpastoor De Geester in 1923 de feestzaal van het H. Hart op en stichtte er een
toneelkring, een jongelingenkring en een
studentenbond. In de feestzaal waren allerhande spelen voor handen, werden er bier
en rookartikelen verkocht, zodat de jongelingen tijdens de wekelijkse vergaderingen zich
goed konden vermaken. Nu en dan werden
er spreekbeurten ingericht of vertoningen
met lichtbeelden gegeven.
De studentenbond bracht de studenten
uit de omliggende gemeenten, die te dien
tijde nog niet zeer talrijk waren, gedurende
de verloven wekelijks een namiddag bijeen.
Spreekbeurten werden gehouden door oudere makkers, en na de vergaderingen was
er mogelijkheid voor iedereen om zich nuttig te vermaken. Gedurende het Paasverlof
en het groot verlof werden er regelmatig
groepsreizen per fiets ingericht. Na een periode van bloei gingen beide verenigingen, na
het heengaan van de stichter, stilaan aan het
verkwijnen om weldra volledig af te sterven.
Binnenkort zal er een afdeling van de B.J.B.
gesticht worden, voor jongens en meisjes afzonderlijk.
Aangezien er in de gemeente niets dan lagere scholen zijn en de leerlingen dus nog
allemaal betrekkelijk jong zijn, werden er
tot nog toe nooit verloven ingericht. De studenten schikken gewoonlijk eigenmachtig
ondereen hun verlofdagen en hun eventuele
reizen, zodat een tussenkomst van derden
of van hogerhand hierbij evenwel overbodig
blijkt. De jonge arbeiders gebruiken doorgaans hun verlofdagen om opknapwerkjes
thuis uit te voeren.
Daar er geen jeugdverenigingen meer
bestaan, valt het buitengewoon moeilijk iets
te doen ter ontwikkeling der zedelijke waarden bij de jeugd. Onze gemeente is Goddank nog door en door kristelijk opgebracht
en doordrongen van de ten allen kante ingestampte kristelijke waarden en zedelijke
principes, zodat de ontwikkeling der zedelijke waarden nog op hoog peil staat. Waar
er hieromtrent iets te verwezenlijken valt,
dan is er de geestelijke overheid steeds bij
om met raad en daad de zaak aan te pakken. Op de opvoeders van de jeugd berust
de voornaamste en zeer belangrijke taak ten
dezen opzichte, aan wie wij durven vragen
niets onverlet te laten om de zaak nauw ter
harte te houden.
De bezettingsjaren 1940-1945 inzonder-

lijk hebben bewezen dat er te Beveren nog
mensen wonen die iets kunnen doen voor
hun medeburgers. Zo hebben wij allen kunnen zien hoe de algemeenheid van de landbouwers gedurende voornoemde jaren, telkens nadat zij hun oogst gedorst hadden en
ieder in evenredigheid van hun opbrengst
enkele honderen kgr. tarwe verkochten in
kleine hoeveelheden (± 5 kg per gezin) aan
de werkergezinnen van de gemeente en tegen de gewone vastgestelde prijs van 5 fr.
het kg. Aldus was het voor de werklieden en
kleine burgers mogelijk, zonder woekerprijzen te besteden, een voorraad broodgraan
bijeen te verkrijgen en een tijd hun karig
broodrantsoen aanzienlijk te vermeerderen.
Deze vriendschapsband bestaat heden ten
dage nog, hetgeen bewijst dat onze mensen
de naastenliefde beoefenen, hun familie,
hun dorp en vaderland liefhebben en een
hoge standaard betrachten. Solidair wordt
er naar gestreefd de vrede onderling op het
dorp te bewaren. Hiertoe werd veel bijgedragen door het uitblijven van de kiesstrijd
in 1946. Daar het beleid van dit bestuur algehele voldoening heeft gegeven, laat alles
vermoeden dat er geen politieke strijd zal
oplaaien en dat de rust op het dorp zal blijven. Alleen dan wanneer iedereen het eens
is, kan er nuttig gewerkt worden en kan er
veel verwezenlijkt worden ten bate van de
gemeenschap.
In verband met het toezicht op de balzalen
wordt er in ’t bijzonder streng de hand aan
gehouden dat alle kinderen beneden de 16
jaar uit de zaal geweerd worden, zelfs al zijn
zij vergezeld van hun ouders. De inrichters
worden hiervoor telkens schriftelijk verantwoordelijk gesteld. Tot nog toe werden geen
overtredingen op dit stuk vastgesteld. Alle
openbare bals dienen steeds te 0 uur stopgezet.
Sedert 16 oktober 1919 werd er in de gemeente een openbare Volksboekerij gesticht, die open is voor het publiek elke zondag van 8 tot 10 uur. ’s Zaterdags tussen 11
en 12 uur is zij toegankelijk voor wat betreft
de kinderboeken. In datum van 16 oktober
1926 verleende de staat zijn erkenning aan
deze boekerij. Voor het ogenblik is zij samengesteld als volgt:
- 985 boeken van de algemene bibliotheken
- 210 boeken van de vakboekerij
- 375 boeken van de jeugdbibliotheken.
’t Zij in totaal dus 1570 boeken, waarin
30 Franstalige. Het leesgeld is bepaald op
1,50 fr. per boek en per 14 dagen voor de
boeken van de algemene bibliotheek. De
kinderboeken worden gratis uitgeleend, ter-

wijl het leesgeld voor de vakboeken vastgesteld is op 1 fr. De boekerij geniet veel bijval
inzonderlijk onder de jeugd. Jaarlijks verleent
de gemeente een toelage van 1500 fr. voor
de aankoop van nieuwe boeken en 500 fr.
voor personeeluitgaven.
Aangezien zoals reeds gezegd, de in de
gemeente gevestigde scholen zonder uitzondering aangenomen scholen zijn en het
destijds ook zo was, behoort het aan het
Schoolcomité de leerkrachten te kiezen.
Hierin worden zij meestal wijselijk en bereidwillig geholpen door de schoolinspectie,
die de beschikbare en geschikte kandidaten
kan aanwijzen. Het is vanzelfsprekend dat er
steeds naar uitgezien wordt of zij de nodige
waarborgen bieden, en naar de graad van
eerbaarheid van de ouders en familie. Het
is logisch dat zij in de gemeente wonen of
er zich in komen vestigen. Tot nog toe hebben wij steeds ijverige en flinke leerkrachten
gehad, die zich met hart en ziel ten dienste
stelden van de jeugd en zodoende hebben
meegeholpen aan de bloei en welstand van
ons dorp.

BESLUIT
“Dorp, slagader van het land of ziel van het
land”. Hoe schoon en veelbetekenend is
deze kernspreuk? Iemand die op de buiten
geboren is of er in zijn prilste jeugd heeft
gewoond, kent de draagkracht van deze
spreuk en weet hoe aangenaam het leven
op het platteland is.
De stad biedt welliswaar meer mogelijkheden onder gelijk welk oogpunt, doch hoe
heerlijk en aangenaam is het op den buiten.
Wie tenzij de dorpeling geniet er zo van de
echte warme en welgemeende vriendschap,
die bestaat onder de mensen van de buiten!
Zo hebben wij mensen gekend die in hun
jeugd het dorp verlieten om zich vol hoop
op welstand in de stad te gaan vestigen. Ze
vonden er rijkelijk hun bestaan doch niet
datgene, nl. het gezonde geluk, waarvoor
zij heengingen. Jaren nadien keerden zij,
afgejakkerd en vergeeld door de vermufte
stadslucht en half gekraakt door het zenuwslopend gedoe van het gejoel, naar hun geboortestreek terug om er hun verdere leven
kalm en rustig door te brengen.
Hoe opknappend en hartversterkend is het
voor een stedeling, wanneer hij eens in de
zomer zijn bekrompen appartement kan
verlaten om zijn enkele dagen verlof door te
brengen op de buiten, waar hij onbekrompen en ongemeten gezonde en frisse lucht
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kan inademen. Hij geniet er drie dagen
van die vredige atmosfeer welke de
mensen en dingen zo kwistig uitstralen.
Hij geniet er van die echte, mooie, rustige, en kalme vreedzame natuur.
O mocht iedereen, de natuur, het landelijk schoon en mooie buitenlandschappen leren kennen en ervan leren
genieten.
Dit zou de liefde tot het land en de natuur en enigermate de vlucht van de
landelijke bevolking naar de grootstad
beletten.
Mocht dit verslag er toe bijdragen om,
al ware het ook maar aan de jeugd van
Beveren, beter en grondiger de gemeente te leren kennen, dan zou ik mij
rijkelijk voldaan achten en ervan overtuigd zijn ertoe bijgedragen te hebben
tot het stremmen van de ontvolking der
plattelandsgemeenten.

Verslaggever
Robert Lepee
Gemeentesecretaris

KAARTING - 11 APRIL
7 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Butaye Pol
2. Lermytte Michel
3. Wyckaert Andre
4. Vereype Ivonne
5. Vandamme Michel
6. Denys Jozef
7. Top Jacqueline

408 pt.
376 pt.
339 pt.
321 pt.
319 pt.
312 pt.
309 pt.

KAARTING - 25 APRIL
7 deelnemers wonnen 3 partijen
1. Vlasselaere Jan
2. Debacker Denise
3. Thoré Edgard
4. Muylle Lena
5. Millecam Gerard
6. Pattou Henriette
7. Lampaert Jozef

433 pt.
378 pt.
373 pt.
360 pt.
360 pt.
296 pt.
275 pt.

KLASSEMENT:
1. Wyckaert Andre
2. Lermytte Michel
3. Vandewalle Frans
4. Hauspie Cécile
5. Denys Jozef

11 part./1485 pt.
10 part./1528 pt.
10 part./1498 pt.
9 part./1217 pt.
8 part./1323 pt.

PETANQUE - 6 APRIL
Wonnen 3 partijen: Brunet Willy, Lebegge
René en Syryn Christiane

Na veelvuldig gebruik zo goed als nieuw? Is
niet langer een wensdroom! Fiks en renoveer
zelf borst en rug van je trouwe dienares.
Niet bij om het even welke! Maar bij je eigen
zaag - blad!!
Rust roest inderdaad, maar ook gebruiksoverdaad schaadt. Wens je een tiptopzaag met
goede snee? Slijp dan haar tanden. Met de
hand of met een speciaal apparaat. En zet die
dan opnieuw vakkundig in zigzagstand. Met
zorg, voor- of nazorg. Anders loop je klem.
Allemaal overbodig advies want weetal Marc
Camerlynck uit Beveren-IJzer herkende en benoemde het raadvoorwerp meteen correct.
Ons respect!

PETANQUE - 20 APRIL
Wonnen 3 partijen: Celis Colette, Syryn
Christiane en Mariën Bob
KLASSEMENT:
1. Lebegge René
2. Cokelaere Mariette
3. Vanhecke Lena
4. Vereecke Lena
5. Butaye Pol

Publiciteit voor de streek ?

274 pt.
259 pt.
256 pt.
251 pt.
246 pt.

Waartoe diende dit voorwerp?
Oplossing sturen naar Guido Schoonaert, Bergenstraat 16, 8972 Roesbrugge, tel. 057 30 15 57 of
info@drukkerijschoonaert.be.
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar getrokken die een prijs ontvangt.

De IJzerbode wordt
in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

Brieven, omslagen, facturen,
bestelbons, BTW-formulieren, ...

Drukkerij SCHOONAERT
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Huwelijk
Onze catalogi!
Reserveer ze en
maak thuis rustig uw keuze.

Ine en Jille
21 mei 2016

bvba

Ook bijpassend:
• misboekjes
• menu’s
• tafelkaarten
• servetringen
• bruidssuikerdoosjes - …

bvba

We hebben echt-genoten ! Bedankt !

Zelf een ideetje ? Creatie met foto’s ?
Wij werken het graag voor u uit !!!

TOPPERS!

CHARLIEN & LEX

bvba

bvba

Veel ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be -

GAAN TROUWEN
1 juli 2016

rton
Meerlagig ka
Foliedruk
(goud, zilver,
koper, …)
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… 40 jaar terug in de tijd

Een groepsfoto van de Roevo-familie ter gelegenheid van de viering van 15 jaar Roevo,
met op de eerste rij vlnr secretaris Yvan Vancayseele, kapitein Willy Lamaire, marraine mevr. Van Wymeersch,
sportschepen Monique Leicher, sportraadvoorzitter Luc Louwagie en ondervoorzitter Raymond Gyssels.

Tijdens de meimaand van 1978 stond sport
centraal. In Roesbrugge vierde Roevo zijn 15de
verjaardag en in de nationale en internationale
pers was er heel wat aandacht voor het afscheid
van wielericoon Eddy Merckx. Schijnbaar ver van
ons bed, maar ook in deze regio werd er hier en
daar een traantje voor gelaten.
Het nieuws van het afscheid van Merckx hing
al een tijdje in de lucht. Bij de start van het wielerseizoen 1978 had Merckx al de handen vol
met extrasportieve problemen. Hij had voor zijn
team met Wilkinson een nieuwe hoofdsponsor
aangetrokken, maar die haakte net voor de start
van het seizoen plots af. C&A bleek gelukkig bereid om te depanneren, maar leverde lang niet
het budget van de Engelse firma en dat zorgde voor onrust in de ploeg. Bovendien haalde
Merckx in de klassiekers niet het niveau van de
vorige jaren en het was mee op aanraden van de
dokters dat hij in mei definitief besloot om met
koersen te kappen. Tot grote ontgoocheling van

zijn ploegmaten, maar zeker ook van zijn vele
fans in de Westhoek en over heel de wereld.
In Roesbrugge was het ondertussen feest, want
volleybalploeg Roevo vierde zijn 15de verjaardag.
En dat gebeurde in stijl. Met een eucharistieviering, een feestmaal, officiële speeches en enkele galawedstrijden. Mevrouw Van Wymeersch
werd tot ‘marraine’ van de vereniging uitgeroepen en speechers van dienst waren voorzitter
en ondervoorzitter Georges Samyn en Raymond
Gyssels, die ook samen Roevo gesticht hadden.
Zij maakten van de aanwezigheid van sportschepen Leicher gebruik om een lans te breken voor
een sportzaal in Roesbrugge. In de eerste jaren
van de club werd in open lucht op de markt en
later op het speelplein gespeeld, maar bij slecht
weer moest Roevo naar de turnzaal van De Lovie
uitwijken. Iets wat op de feestelijke verjaardag
pijnlijk duidelijk werd, want omdat het regende
moesten de genodigden voor de geplande jubileummatchen naar De Lovie rijden. Hoogtepunt

Koers: De Karel de Blauwerprijs voor liefhebbers te Roesbrugge,
georganiseerd door Haringe Sportief, werd gewonnen door Werner Devos.
Op de foto naast de winnaar onder meer Fernand Kennes,
Roger Vermet, René Boone en Leon en Leo Rosselle.

daar was een galamatch tussen twee gelegenheidsteams uit de grote Roevo-familie. De ploeg
van Ivo Vandermarliere met daarbij nog Bernard
Samyn, Wilfried Feliers, Rudy Depuydt, José
Maes en André Delanote haalde het van Filip
Truant, Frans Samyn, Freddy Maes, Luc Bourrée,
Rik Deheegher en Gino Huyghe.
Enkele maanden na deze viering kwam plots
een voorstel van de Poperingse volleybalclub
Povo voor een fusie tussen beide volleybalclubs,
maar dat werd door de Roesbruggenaars niet
aanvaard. Dat bleek echter uitstel want in februari 1982 kwam het voorstel ter gelegenheid
van de derby tussen beide teams opnieuw ter
sprake. De druk kwam vooral vanuit Poperingse
hoek want Povo had in de voorbije jaren immers
drie degradaties op rij meegemaakt en kampte
met een spelerstekort. In Het Wekelijks Nieuws
van 12 februari van dat jaar werd de tweestrijd
zelfs als de laatste derby tussen beide ploegen
aangekondigd. Twee maanden later zaten de
besturen van beide ploegen samen en werden
de fusieplannen concreet. En in het seizoen
1982-1983 kwam Roepovo aan de start.

Nog in mei 1978
• In Watou vierde de KAV zijn 40-jarig bestaan.
Schepen Igodt mocht de groep officieel feliciteren en Michella Demol schetste de geschiedenis van de vereniging. Agnes en

De ploeg van Roevo seizoen 1968-1969.
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Bertha Vanhove, Marie-Louise Vermeulen,
Maria Vereecke en Maria Ghesquière kregen
een geschenk omdat ze er al van bij de start
bij waren. Er waren ook felicitaties voor Alice
Gantois, Martha Brysbaert, Gabrielle Merlevede, Simonne Demol, Alice Vandromme,
Liza Maerten, Jeanne Gantois, Maria Soubry,
Ida Russe, Simonne Haezebrouck, Alida Doolaeghe, Denise Hespeel en Maria Deprez voor
hun 30-jarig lidmaatschap.
• In Stavele werd het Jaar van het Dorp gevierd
met een tentoonstelling met foto’s en voorwerpen uit het leven en het verleden van het
dorp. De plaatselijke harmonie trok door de
straten en er was ook een zoektocht voor de
kleinsten. Het feest werd afgesloten met een
dansfeest in open lucht.
• Het stedelijk onthaalcomité besliste om de
jumelage tussen Obterre en Proven als een
officiële verbroedering te erkennen. De contacten tussen de beide dorpen liepen al een
tijdje, maar die waren tot dan louter vrijblijvend en eigenlijk vooral gelegd via het jeugdhuis Die Croone en enkele Provense families.
De officialisering van de verbroedering hield
onder meer in dat de Franse delegatie officieel uitgenodigd werd op de Hoppefeesten
van 1978 en dat in Proven de Obterrestraat
officieel geopend zou worden. Dat gebeurde
effectief in september 1978.
• Nog in Proven werden ter gelegenheid van
de Sinksenkermis 4 gouden koppels in de
bloemen gezet. Dat gebeurde tijdens een
misviering, die voor de gelegenheid door de
harmonie ‘De Volksvreugd’ werd opgeluisterd. Het waren de echtparen Marcel ClauwMadeleine Maerten, Valère BoussemaereElisa Goudenhooft, Camiel Declerck-Simonne
Swaels en Firmin Regheere-Irma Maerten, die
allemaal in 1928 huwden.
• In de galerij Jules Boudry in Poperinge liep
in de meimaand 1978 een tentoonstelling
van de Roesbrugse kunstenaar Jacques Riera. Riera was eigenlijk een Fransman, die in
1913 in Troyes werd geboren. Hij huwde met
de Roeselaarse Marie-Louise Termote en het
koppel kwam in 1974 in de Bergenstraat in
Roesbrugge wonen. Riera, die ook Spaanse
roots had, was pas op late leeftijd met schilderen gestart, maar hij maakte snel naam in
het kunstwereldje. Zijn primitieve stijl met
veel kleuren sloeg blijkbaar aan, want toen
de expo in Poperinge opende, liepen ook tentoonstellingen van zijn werk in Knokke en het
Nederlandse Goes. Riera, die goed bevriend
was met Willem Vermandere, stierf in september 1996.
Wordt vervolgd
Stef Ryon
Bronnen:
- Fonds Het Wekelijks Nieuws, Stadsarchief Poperinge
- Historische Kranten en
foto’s op www.westhoekverbeeldt.be

Drie van de vier gouden jubilés te Proven:
bovenaan echtpaar Valère Boussemaere-Elisa Goudenhooft,
midden echtpaar Marcel Clauw-Madeleine Maerten en onderaan echtpaar Camiel Declerck-Simonne Swaels. .

Reacties op 40 jaar geleden
Dat onze rubriek ’40 jaar geleden’ aandachtig gelezen wordt, leren we onder meer uit de
reacties die er geregeld komen. Zo merkten enkele attente lezers terecht op dat de cafébazin
van Sint-Victor in Proven (foto kaarters) niet Jenny, maar Nelly heette.
We kregen ook een correctie op de tekst van het Mariannelied binnen en een Watounaar
vulde spontaan alle namen op de foto van de overhandiging van de politiewagens van enkele
maanden geleden aan. Een dikke merci voor deze respons. Samen kunnen we zo de ‘recente’
geschiedenis van enkele decennia geleden correct in- en aanvullen. Want veel sneller dan we
denken wordt ook dit ‘oude’ geschiedenis en die mogen we niet verloren laten gaan.
Reacties maar zeker ook foto’s uit die jaren zijn dan ook altijd heel welkom. We scannen ze
graag in en de originelen krijgt elke schenker intact terug. En misschien krijgen ze ook een
plekje op de website van Westhoek Verbeeldt. Zo blijven de figuren op de foto digitaal verder
leven.
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Hoeë da ’t in april hadde kunnen zien:

ALG/DB-AD-Bankoverstap-NL-102016
ALG/DB-AD-Bankoverstap-NL-102016

Gemakkelijk, gratis en snel.
Gemakkelijk, gratis en snel.
Kom langs voor meer informatie.
Kom langs voor meer informatie.
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Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt
in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
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’t gebeurde doa slag om slienger
spiekeren en spoaren
eklid zien lik e rauwen andjoeën
wel goan lik e lieëre mi e wrange
in vieër en vlamme
kakken goa vor bakken
vor henne en vor hoane
werken knie over elleboge
van ezel toet peird bediegen
de moeëre en de buk hen van ’t geld
de kool en de geeëte spoaren
weten wuk of wiene
’t sop is de booënen nie weird
noa kerke noch noa kluze
kennen van hoar noch van plumen
weglopen lik en hoend van ze stroent
elk ze pupe en ze tubak
ku ’t deur de roeper, ’t ku deur de poeper
’t is van bugen of best’n
bezorgd zien lik e kieksje op e barrege /stoksje

Hoeë zegt ’n Hollander dat ?
1.
2.
3.
4.
5.
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8.
9.
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20.

kwitsoenders
en eeëkrulder
flutse
kallepingsje
humstig
snotvienke
e bajoard
ruzeluut
mordjok
fiesjow
lamenteeëren
gerten
smeuzen
spakken
zimperen
biezen
piensen
dajjeren
snikkelen
eizelen

“Stel j’ hadde 15 euro in je beuze, en verliest er tweeë.
Wiene zit er tóen in je beuze?”
“Een gat.”
Wim Sohier
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
UITSLAGEN APRIL 2018

KAARTING - 20 APRIL
OC Karel de Blauwer
32 deelnemers - wonnen 3 partijen: Deloz JeanClaude 264 pt., Vandecasserie Paula 311 pt. en Vandevoorde Maria 242 pt.
Wonnen 0 partijen: Depyper Anna 152 pt., Vandewalle Frans 123 pt. en Demuynck Eugène 115 pt.
Klassement:
1. Vandermarliere Ignace
9 part./1082 pt.
2. Bogaert Maria
9 part./913 pt.
3. Decaesteker Wilfried
8 part./897 pt.
4. Deblonde Agnes
8 part./822 pt.
5. Van Acker Jozef
7 part./942 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Timperman Lucienne 14 pt., Boury Alice 13 pt., Vercoutter Marie-Thérèse 10 pt. en Decaesteker Maria 6 pt.
Klassement:
1. Timperman Lucienne
45 pt.
2. Boury Alice
43 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse
40 pt.
4. Decaesteker Maria
30 pt.
KAARTING - 24 APRIL
Kristen Volkshuis
28 deelnemers - wonnen 3 partijen: Decaesteker
Wilfried 209 pt. en Depyper Anna 258 pt.
Wonnen 0 partijen: Soulliaert Michel 160 pt., Antheunis Cecile 151 pt. en Vancayzeele Monique 150 pt.
Klassement:
1. Demuynck Eugène
10 part./1269 pt.
2. Decaesteker Wilfried
8 part./726 pt.
3. Ceenaeme Maria
7 part./887 pt.
4. Veryepe Gratienne
7 part./691 pt.
5. Soulliaert Michel
6 part./859 pt.
GEZELSCHAPSSPELEN
Decaesteker Maria 9 pt., Vercoutter Marie-Thérèse 9
pt. en Boury Alice 6 pt.
Klassement:
1. Boury Alice
35 pt.
2. Decaesteker Maria
34 pt.
3. Vercoutter Marie-Thérèse
34 pt.
4. Timperman Lucienne
25 pt.
PETANQUE - 9 MAART
41 deelnemers - wonnen 3 partijen: Gyssels
Raymond, Indevuyst Alice, Kino Hugo, Laseure Albert,
Soetaert Frans, Vandendriessche Alain en Vandermarliere Ignace
PETANQUE - 13 APRIL
39 deelnemers - wonnen 3 partijen: Deloz JeanClaude, Louwagie Pol, Vandeputte Marie-Ghislaine en
Vantomme Willem
PETANQUE - 27 APRIL
36 deelnemers - wonnen 3 partijen: Debuysere
Maria, Neyrinck Aimé, Temperville Fernand en Vanderhaeghe Guido
Klassement:
1. Soetaert Frans
2. Benauwt Roger
3. Butaye Willy
4. Antheunis Cecile
5. Temperville Fernand
6. Debuysere Maria
7. Vandermarliere Ignace
8. Kino Hugo
9. Storme Stefaan
10. Vandeputte Marie-Ghislaine

17 part./277 pt.
17 part./268 pt.
15 part./236 pt.
14 part./258 pt.
14 part./231 pt.
14 part./221 pt.
13 part./249 pt.
13 part./248 pt.
13 part./239 pt.
13 part./237 pt.

Publiciteit voor de streek ?
De IJzerbode wordt
in meer dan 3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79
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in ’T ROZENHOF
HESPEN AAN ’T SPIT

Sinksenmaandag 21 mei vanaf 18 uur
Hespen aan ’t spit op houtvuur gebakken,
uitgebreid groentebuffet,
aardappelen in veldkleed en sausjes

Prijs: volwassenen: € 18,00
kinderen tot 12 jaar: € 9,00
Obterrestraat 73 • 8972 Proven • Tel. 057 300 335 • reservatie gewenst • www.rozenhof-proven.be

TUINCENTER
AU PETIT JARDIN BVBA
Wim Indevuyst
dinsdag tot zaterdag open van 8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 18.30 u.
zondag open van 9.00 - 12.00 u. • gesloten op maandag

Wim Indevuyst
Couthoflaan 32
8972 PROVEN
Tel. 057 33 39 63
E-mail: info@aupetitjardin.be

www.aupetitjardin.be

Hoog tijd om de bloembakken en terraspotten te vullen:
kom uw keuze maken !
Voor de groentetuin en groenteserre zijn alle plantjes volop beschikbaar:
sla, tomaat, komkommer, meloen, aardbei, aubergine, paprika,
prei, bloemkool, spruiten, selder, …
Vanaf zondag 3 juni: GESLOTEN op zondagnamiddag!

MAART +
APRIL + MEI:
ELKE ZONDAG OPEN
van 9 tot 18.30 u.

Kom gerust langs,
het team van
Au Petit Jardin
staat steeds
tot uw dienst !

RECTO/

/VERSO

Oud ijzer en metalen

trade

Frankie Lelieur-Gesquière
Abeelseweg 99a, 8970 Poperinge
Tél. 0479 88 55 55

PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - LANDBOUWERS
Voor informatie over de prijs en onze service kunt u ons steeds bereiken op
0479 88 55 55 of via e-mail frankie@fertrade.be

Als je het wenst plaatsen wij
een container voor metalen
op je bedrijf of bij je thuis.
Contante betaling.

Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 13.00 tot 17.45 u.
zaterdag van 8.30 tot 11.45 u.
en ook op afspraak

IJZER - KOPER - ALUMINIUM - ZINK - LOOD - INOX - GEEL KOPER - ELEKTRISCHE KABELS - EN ANDERE

NIEUW !!! vanaf 25 mei

KIP AAN ’T SPIT
elke vrijdag en zaterdag

Graag vooraf bestelling doorgeven!

OPENINGSUREN
dinsdag - woensdag - donderdag: 7.30 - 12.30 u. & 13.30 - 19.00 u.
vrijdag: 7.30 - 19.00 u.
zaterdag: 7.30 - 18.30 u.
zondag gesloten (enkel bestellingen af te halen tussen 9 en 11u.)
maandag gesloten

STEENVOORDESTRAAT 37 8978 WATOU 057 38 80 34 WWW.SLAGERIJLEURIDAN.BE INFO@SLAGERIJLEURIDAN.BE
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EVENEMENTENKALENDER
ABELE
n 19de Bal Populaire
Vrijdag 18 mei vanaf 20 uur
Zoals de traditie het wil mogen de Parochievrienden het Sinksenweekend inzetten met
hun 19de Bal Populaire. Vanaf 20 uur de hits
van vroeger en nu.
Kaarten kosten € 4. Dit alles vindt plaats in de
tent op de koer van het OC d’Hoge Schole. Dit
bal populaire zorgt er voor dat de Parochievrienden ieder jaar weer leuke prijzen kunnen
voorzien voor de miniplaybackshow. Dus allen
daarheen.
Organisator: De Parochievrienden ducksje@skynet.be - 057 38 84 56.
n Abeelse walking dinner
Zaterdag 19 mei vanaf 18 uur
Een aangename wandeling (± 6 km) langs landelijke wegen rond Abele. Starten aan het Chirocafé tussen 18 en 19.30 uur. Onderweg, aan
de diverse haltes, bieden we de wandelaars
aperitief en soep aan. Bij aankomst in het OC
d’Hoge Schole zullen de deelnemers proeven
van de lekkere ovenkoeken met warme beenhesp.
Kaarten te verkrijgen tot en met 16 mei bij de
inrichtende organisaties: Oudercomité Abele
(Joke Dumelie - 0477 68 18 44) - Landelijke
Gilde Abele-Watou (Jozef Delalleau - 0474 37
81 04 - joseph.delalleau@telenet.be) - leden
vzw feestcomité Abele en d’Abeelestatie (057
33 62 49 - brechtvulsteke31@hotmail.com).
Prijs: volwassenen € 12 - kinderen € 6.
Prijs vanaf 17 mei: volwassenen € 15 - kinderen
€ 6.

n Rommelmarkt
Pinksterzondag 20 mei van 5 tot 17 uur
Op Pinksterzondag organiseert vzw Feestcomité Abele zijn jaarlijkse rommelmarkt. Deze
rommelmarkt is steeds een groot succes.
Standhouders kunnen langs de Abeelseweg
(vanaf d’Hoge Schole), op het Abeleplein en de
Trappistenweg hun waar verkopen van 5 tot 17
uur. De standplaatsen: 8 m gratis en per bijkomende meter € 1/m. Iedere deelnemer krijgt 2
standaardconsumptiebonnen. Geen reservaties
vooraf. Verkoop van voedingswaren, drank en
nieuwe producten niet toegelaten.
Iedere standhouder wordt verzocht zijn stand
achteraf op te ruimen. Zo blijft Abele ook na de
rommelmarkt er net uitzien.
n Rondrit met oldtimertractors
Pinksterzondag 20 mei om 14.30 uur
Na het grote succes van de vorige jaren kan
dit evenement ook dit jaar niet onopgemerkt
voorbijgaan. Vzw feestcomité Abele en de Klareputhoevevrienden doen een oproep om oude
tractoren naar Abele te halen. Er is een rondrit van een 15 km uitgestippeld. Deelnemen is
gratis en je krijgt een consumptie en een boterham met hesp.
Vertrek om 14.30 uur aan O.C. d’Hoge Schole,
Abeelseweg 240, 8970 Poperinge.
Info en inschrijving: samyn.patrick@telenet.be
- 0470 05 19 01.

BEVEREN A.D. IJZER
n Dorpspunt Beveren a.d. IJzer
Roesbruggestraat 20, Beveren a.d. IJzer
s Werken met de tablet met Herwin
Donderdag 17 mei van 14 tot 16 uur
s Rummikub
Dinsdag 29 mei van 14 tot 16 uur

s Bloemschikken
Donderdag 14 juni van 14 tot 16 uur
Eenmalig op de tweede donderdag van de
maand
s Portemonnee haken
Dinsdag 19 juni van 14 tot 16 uur

HARINGE
n Haringe-kermis
Haringe-kermis evolueerde de jongste jaren tot
een ‘meerweekse’ bedoening en ook dit jaar
wordt behoorlijk lang gekermist.
De festiviteiten starten al op zaterdag 26 en
zondag 27 mei met côte à l’os en ribben in
‘t Smokkelhof. Inschrijven moet op 0476 45
99 77 en aanschuiven kan voor € 25 per persoon, een halve fles wijn inbegrepen. En nog in
‘t Smokkelhof is er op vrijdag 1 juni een Summer Party met een gratis cocktail voor wie in
aangepaste summerkledij gaat feesten.
De Ereprijs Leon Rosselle, een gerenommeerde
wielerwedstrijd voor juniores, start op zondag
3 juni om 15 uur, en vanaf 19 uur is er in Le
Cadran een ‘Vinylparty’ met een heuse deejee
en muziek van de sixties tot de nineties. Ondertussen kunnen daar ook de inschrijvingsformulieren voor de kermisfotozoektocht afgehaald
worden. Zoeken kan tot 23 september en een
formulier kost € 4.
Het traditionele kermisweekend start op vrijdag
8 juni met om 20 uur een ludieke quiz in De
Levaard. Ploegen tot maximum 6 deelnemers
moeten vooraf inschrijven (€ 1 per persoon) op
0473 66 71 13 en er zijn een pak prijzen te
winnen.
Op zaterdag 9 juni start er om 14 uur op het
sportveld achter het dorpshuis een minivoet-

Coiffure

Nancy
dames • heren
kinderen
zonnebank

10 + 1 GRATIS

Open van
dinsdag t.e.m. zaterdag
st. jan-ter-biezen 6
watou • 057 21 49 47

KAMER VRIJ
op de hoeve van CARPE DIEM
Een kleinschalig seniorenverblijf voor 4 alleenstaanden. Er is georganiseerde zorggarantie door de thuisverpleging, een
permanentiedienst, gezinszorg en poetsdienst.
Er is dagelijks een contactmomentje met
de uitbaatster en betrokkenheid met de
natuur, dieren en open ruimte. Alle comfort en een gemoedelijke sfeer die hen
doet denken aan “thuis” en niet aan een
“tehuis”. Interesse en inlichtingen op
0472 67 13 48.

AANPASSEN EN HERSTELLEN
VAN KLEDIJ
Ilse Warmoes
Dodemanstraat 2
8978 Abele-Watou
Tel. 057 38 82 75
Gsm 0475 46 57 96
ilse.warmoes@telenet.be
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baltornooi. Dat tornooi leverde in het verleden
al heel wat stof voor straffe sportverhalen, en
het ziet er naar uit dat het ook deze keer de
moeite wordt. Ploegen die erbij willen zijn,
nemen best zo snel mogelijk contact op met
Piet Vanwildemeersch op 0479 94 62 23. Om
20 uur organiseert het feestcomité een lekker
hespenfestijn in De Levaard. Kaarten daarvoor
kosten € 14 (kinderen tot 12 jaar € 7) en zijn te
koop in de Haringse cafés of bij de leden van
het feestcomité.
Op kermiszondag worden in de zondagmorgenmis van 9.45 uur de eerste communicantjes van de parochie opgenomen en van 10 tot
18 uur loopt op de parking voor De Levaard
een ‘Blind Ride competitie’. Tijdens zo’n ‘blind
ride’ legt een geblinddoekte chauffeur onder
begeleiding van een bijrijder een traject zo snel
en met zo weinig mogelijk strafpunten af. Er
wordt € 15 per rit gevraagd, de opbrengst gaat
naar het kinderkankerfonds. Er zijn heel wat
mooie prijzen te winnen en inschrijven kan ter
plekke. Op maandagnamiddag is er een OKRAkermiskaarting, op donderdagavond 15 juni
een kermiskaarting in Sint-Joseph en ook het
derde kermisweekend belooft top te worden
met d’Heybeke in Franse stijl. De kermis opent
daar op vrijdagavond, op zaterdag 16 juni is er
vanaf 19 uur een ‘bal musette’ met du vin, du
pain en du Boursin en ook op zondag wordt er
vanaf 12 uur gegeten, gedronken en gefeest
‘à la française’. Meer info op 057 30 00 80.
En op maandagavond 21 juni wordt Haringekermis vanaf 18 uur afgesloten met ‘Concours
de manilles’ in d’Heybeke.

n Open tuindagen
23 en 24 juni en 16 september
In 2010 zijn Luc en Frieda gestart met de aanleg van een bloementuin van 50 are. Je vindt er
onder meer borders met vaste planten, rozen,
grassen, dahlia’s, asters, hosta’s en kardoenplanten. Er is een wandelpad met klimrozen,
clematissen, heesters en bomen. Verder is er
een grote visvijver met terras en aansluitend
een groentetuin en boomgaard. De knotwilgen
en hagen zorgen voor een schuilplaats voor de
vogels.
Met hier en daar een zonnig terras of bank kan
je even pauzeren en genieten van een gratis
drankje en de kleurenpracht van deze tuin. Op
24 juni is er een stand van Vlaco aanwezig.
Welkom in de Haringestraat 54 te RoesbruggeHaringe van 10 tot 18 uur.
Ingang: € 3, gratis drankje.
Org.: Landelijke Gilden
Info: friedabuseyne@gmail.com - 0478 57 50 35.

KROMBEKE
n 21ste moto-avondrit
Vrijdag 15 juni vanaf 18 uur
De Olijke Motorijders Krombeke organiseren
hun 21ste moto-avondrit op vrijdag 15 juni.

Groepsrit van 100 km door het mooie Westhoeklandschap. Er is één tussenstop voorzien.
De rit kan zowel op GPS als in groep.
Inschrijven vanaf 18 uur in café Hof Van
Vlaanderen, Krombekeplein 13 te Krombeke.
Groepsrit start om 19.30 uur.
BBQ-worsten te verkrijgen.
Pechdienst: LM-motors, Poperinge.
Prijs: € 5 - 1 consumptie inbegrepen.
Info: Jeannot (0475 20 01 93) - Freddy (0485
14 29 01).

POPERINGE

n Vakantie in mijn straat
van 25 mei tot 27 mei
Van vrijdag 25 mei tot en met zondagnamiddag 27 mei kamperen Pasar, KWB en Beweging.net Poperinge terug in eigen gemeente.
Dit jaar strijken we neer in Krombeke. OC De
Bampoele in de A. Verbrigghestraat doet dienst
als camping.
Het weekend staat in teken van “Beestenboel”. Op het programma staat onder andere
een bezoek aan het Eversambos, een bezoek
aan de Brouckmolen en een boswandeling.
Deelnemen kost € 45 persoon (€ 20 voor kinderen 6-12 j).

TE BEVEREN A/D IJZER

’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland
Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops

Tel. 057 37 51 48
Gesloten op dinsdag en zondagnamiddag

Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer
0478 37 64 36
www.zeugekot.be
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Ook voor je tent, caravan of motorhome tel je
een klein bedrag neer: € 15 (€ 10 voor leden
Pasar, beweging.net en KWB).
Info en inschrijvingen vóór 13 mei bij Geert
Vandenbussche (0475 89 73 80 - geert.vandenbussche@telenet.be).
Wil je eens proeven van de campingsfeer als
niet-kampeerder? Dan kan je zaterdagavond
aansluiten voor karbonaden met frieten voor
€ 20 per persoon, (€ 15 voor kinderen 6-12 j).
Met steun van Stad Poperinge, Decuyper nv en
Lotto.
Organisatie: Pasar, KWB en Beweging.net Poperinge.

PROVEN

n 13de Rommelmarkt
Zondag 10 juni van 6 tot 18 uur
Voor de 13de keer gaat de jaarlijkse brocante
antiekmarkt door in het dorp op zondag 10 juni.
Tot nog toe steeds met groot succes.
Het volledige dorpsplein, de Obterrestraat en
het eerste deel van de Terenburgseweg en rond
de kerk wordt op politiebevel volledig verkeersen parkeervrij gemaakt van 6 tot 18 uur.
De plaatsen zijn gratis en iedere standhouder
krijgt gratis koffie.
De verkoop van etenswaren is voorbehouden

aan de organisatie.
Info: 0497 53 77 66 - 057 30 18 34.

ROESBRUGGE
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 18 mei om 13.45 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Dinsdag 22 mei om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Vrijdag 25 mei: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Donderdag 7 juni om 14.00 u.: Crea in Kristen
Volkshuis
- Maandag 11 juni: Kaarting Haringekermis in
OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 15 juni om 13.45 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in OC Karel de Blauwer
- Vrijdag 22 juni: Petanque (inhaalbeurt) in OC
Karel de Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 26 juni om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen bij P. Gunst
n 16de IJzersmultocht
Zondag 24 juni vanaf 10.30 uur
Op zondag 24 juni organiseren KVLV en LG van
Stavele, Beveren-IJzer en Roesbrugge-Haringe
opnieuw hun gekende IJzersmultocht met
prachtig parcours voor jong en oud. De tocht
groeide in 16 jaar uit tot een familiedag met
meer dan 1000 deelnemers en tot één van de
best georganiseerde in de Westhoek.
De fietstocht van zo’n 35 km loopt via een
goed uitgestippeld en pittoresk parcours langs
rustige en schilderachtige wegen door het
prachtige achterland van de Westhoek, FransVlaanderen en de streek rond Watou en kan
ook met de wagen gereden worden. Op de gevaarlijkste oversteekplaatsen staan seingevers.

Starten kan tussen 10.30 en 12.30 bij Luc Dewaele & Ria De Keyzer, Westsluisstraat 14 in
Stavele en onderweg worden alle deelnemers
verwend met aperitief en soep in Beveren-IJzer,
een warme maaltijd in Watou en ijs met koffie
en taart in Stavele.
De organisatie voorziet bij aankomst kinderanimatie en een springkasteel en de ‘aprèsbike’ op de pittoreske hoeve van Luc & Ria met
streekbiertjes en alcoholvrije dranken.
Kaarten (€ 20 voor volwassenen en € 12 voor
kinderen tot 12 jaar) zijn te verkrijgen bij alle
bestuursleden of via overschrijving op IBAN
BE57 7380 0838 2135 (met vermelding van
naam en aantal personen). Vanaf 21 juni wordt
alles iets duurder (€ 25 voor volwassen en
€ 15 voor kinderen). Er is fietsverhuur met onder meer mooie, elektrische fietsen, maar enkel
na tijdige reservatie via 0477 60 04 06.
Info: www.smultocht.be - 0475 23 00 63 0475 78 85 13 - 0473 46 97 74.

STAVELE
n Fietsfotozoektocht
‘Stavele en zijn buurgemeenten’
Tot woensdag 15 augustus
Gedurende 7 jaar staat elke keer een buurgemeente van Stavele centraal, garant voor

Hartslagen
van Rik Ryon

bvba

Uw eindwerk is geschreven?
Wij werken het graag voor u af!

Printen van uw digitale bestanden: zwart-wit of kleur - recto of recto/verso
Inbinden: gelijmd

Levering in 1 dag!

bvba

Ik zag een
staande klok
die stil stond.
Uitgaven te verkrijgen bij Rik Ryon
Blokweg 2 - 8972 Proven
rik.ryon@telenet.be
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NATUURPUNT

fietsplezier voor het hele gezin of de individuele
fietsliefhebber.
Van 1 mei tot 15 augustus gaat de tweede editie
van de 7 fiets-fotozoektochten door.
Verspreid over de gemeenten Stavele en Roesbrugge-Haringe worden er prachtige fietslussen
uitgestippeld langs de autoluwe wegen, via rustige fietspaden over 30 fietskilometers.
Je ontvangt voor slechts € 2 (families betalen
slechts € 5 voor 4 deelnames) een mooie fietsfotozoektocht waarmee je alle uithoeken van
Roesbrugge-Haringe op een interactieve manier
ontdekt.
- fietsroute samen met de 12 te zoeken foto’s
- veel info over erfgoed, fauna en flora
- reeks van 15 op te lossen vragen ter plaatse
- een sleutelvraag
- 2 originele schiftingsvragen.
Prijsuitreiking: ‘de eerste vijf prijzen’ zullen worden uitgereikt op 26 augustus om 16 uur in de
Krombekestraat te Stavele aan de ‘schijt je rijk’stand.
Te verkrijgen bij Dorpspunt ‘In Beveren’ te Beveren-IJzer tijdens de week.
Info: 0475 78 85 13 - martin_ice@skynet.be https://fietsfotozoektocht.wixsite.com/stavele.
n Aperitiefconcert
Pinkstermaandag 21 mei om 10.30 uur
Onze harmonie is reeds druk bezig met de
voorbereiding van ons jaarlijks concert. Dit jaar
wordt het een aperitiefconcert en gaat door op
Pinkstermaandag 21 mei om 10.30 uur in de
gemeenschapszaal ‘De Moote’ te Stavele. Zoals
ieder jaar trouwens wil onze muziekvereniging
zich aan jullie voorstellen met een verzorgd programma. Onder de kundige leiding van onze
dirigent Pieter Matten wordt er terug een gevarieerd programma ingestudeerd. Ook het jeugdorkest o.l.v. Silke Berteloot brengt enkele fraaie
nummers. Het geheel wordt aan elkaar gepraat
door Dries Saelens.
Met een aperitiefje kan er nadien nog wat nagepraat worden. Kaarten te verkrijgen aan € 6
in VVK en € 7 ADD bij de muzikanten of op 057
30 01 27. Kinderen -12 jaar gratis. Deuren open
om 10 uur.
Hou beslist deze datum vrij en kom eens luisteren en meegenieten van dit concert. Het zou
voor ons een enorme waardering zijn voor de
vele repetities die dit concert voorafgingen.
Inlichtingen: Willem Lanszweert (057 30 00
11p), Joris Matten (057 30 01 27 - 0495 60 31
62 - joris.matten@telenet.be), Pieter Matten
(0496 35 59 27 - pieter.matten@telenet.be) of
info@harmonie-stavele.be.

n Fietstocht naar de Heidebeekvallei
met aansluitend spaghetti-avond
Zaterdag 26 mei
Op 23 en 24 juni fietsen, wandelen en kanoën
75 teams van 4 personen de Natuurpunt Expeditie.
Twee teams, de Graspieten en de Heelhorshelden, fietsen dat weekend van Diksmuide naar
Mechelen. Doel? Minimum € 1500 per team
ophalen voor Project Heidebeek van Natuurpunt
Poperinge-Vleteren. De opbrengst van deze
wandeltocht/spaghetti-avond gaat integraal
naar het Project Heidebeek!
Programma:
- 14 u.: onthaal op Stek vzw, Helleketelweg 15
te Poperinge
- 14.30 u.: start fietstocht richting de Heidebeekvallei, met uitleg over het project (parallel
kinderprogramma op Stek voor de kindjes)
- 17 u.: terug op Stek, aperitief. Vanaf 18 uur
spaghetti-avond
- Aansluitend: de bar is open, er is muziek en
ambiance, wie weet wat dat ons brengt…
Omdat we graag weten hoeveel spaghetti er nodig is, hebben we graag dat je vóór
20 mei inschrijft via ludwig.reynders@gmail.
com of demaesschalckstephanie@gmail.com.
Prijzen: volwassenen € 12, kinderen onder de 10
jaar € 8.
Overschrijven met vermelding van Natuurpunt
Expeditie en aantal personen op rek nr. BE91
0011 2515 9176 van Natuurpunt Poperinge Vleteren.
Hopend op een talrijke opkomst en op mooi
weer!
Voor de Graspieten: Ludwig Reynders, Mat Dehaene, Hein Kesteloot en Joost Denuwelaere.
Voor de Heelhorshelden: Siegfried Provoost,
Stéphanie De Maesschalck, Sam Provoost en
Sybille Segers.

950 JAAR PAROCHIE
EN ABDIJ VOORMEZELE
In het jaar 1068 werd volgens het “Cronicon Vormeselense” de kerk van Voormezele gesticht door
Isaac, toen Drogo bisschop was. Dit jaar is het dus
950 jaar parochie “Voormezele O.L.V.” en ook abdij
of beter proosdij.
In 1968 werd het 900-jarig bestaan van de parochie
en de abdij gevierd (1068-1794) tijdens het herderschap van pastoor Jozef Vandeweghe (1963-1980).
Ter herinnering aan dit 9de eeuwfeest liet hij boven
het O.L.V. altaar een mooi brandglas plaatsen van
kunstenaar Martens.
Ook in het kerkportaal liet hij een monumentje bouwen met teruggevonden mooie
elementen: een blauwgrijs arduinen wijwatervat met het wapenschild van abt Julius-César
de la Grange de Trianon (1701-1732). Pastoor
G. Laga (1958-1963) vond het roze kapittel en
blauwgrijs wijwatervat in de bergplaats in de kerk.
Pastoor Vandeweghe liet deze stukken samen met
veel rode bergstenen verwerken tot een monument
met volgend opschrift “Wat het Frans bewind in
1794 van de abdij heeft nagelaten”.
Van de abdij en de kloostergebouwen moeten wij
ons tevreden stellen met een tekening van Sanderus.
Het stelt de gebouwen voor in 1619 en deze tekening werd ook geschilderd door onze dorpsgenoot
Leon Leerg.
Pastoor Jos Verstraete (1984-1996) droomde om
een maquette van de abdij en kerk te laten construeren. Dit kwam tot stand nadat Pol De Geeter, toen
student architectuur, opzoekingen deed in voorbereiding van zijn eindexamen als architect. De maquette
werd op 6 juni 1992 ingewijd in de doopkapel. Ze
werd in de kerk geplaatst onder een koepel in 2000.
In het kader van deze maquette werden er ook opgravingen gedaan op het kerkhof. Op het kerkhof
is een smeedijzeren kruis opgericht tussen opgegraven rode bergstenen uit de eerste bouwfasen, grote
moffen en plaveidallen.
In de zomer van 2017 werden er opgravingen
gedaan naar de vernielde toegangspoort tot
het huis van de Heren van Voormezele. Deze toegangspoort (ook Titeca’s poort genoemd - 18de
eeuw) stond nog recht voor Wereldoorlog I.
Men vond er nog de grondvesten van de huisjes
rond de Mosselmarkt, maar ook een tweede toegangspoort uit de 16de eeuw.
Tijdens de achtdaagse plechtigheid ter ere van het
Heilig Bloed (20-27 mei) wil het archeologisch bedrijf het rapport van hun opzoekingen aan het publiek voorstellen. Op donderdag 24 mei zal Historica
Miriam Vandenberghe om 18 uur in O.C. Kasteelwal
een uiteenzetting geven over deze opgravingen.
Daarna kan men in de kerk de tentoongestelde
vondsten gaan bekijken. 			
		
Na de H. Bloedprocessie die uitgaat op zondag 27
mei met eregenodigden Kan. Pierre Breyne, is er een
geconcelebreerde bedevaartsmis opgeluisterd door
het Koninklijk Sint-Catharinakoor van Zillebeke.
Na de viering wordt er gezegend met de kostbare
relikwie, die in de kerk bewaard en vereerd wordt
sedert 29 juni 1152.
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Feys: met volle kracht vooruit!
dracht, het programma opluisteren. Toegang
is gratis, iedereen welkom!
Vanaf 11.30 uur organiseren we een BBQ
aan de democratische prijs van € 15. Kom je
echter in Steampunkklederdracht, eet je
gratis!

STEAMPUNK 2018
Zaterdag 26 mei om 10 uur wordt de Brouwerij ondergedompeld in het thema van
Steampunk. Voor één weekend keren we terug naar het stoomtijdperk. Steamnation verzorgt de animatie en komt, in originele kleder-

PROGRAMMA:
25 mei Samenkomst en opbouw van het
Steamnationkamp
26 mei 9 u. Steampunkontbijt (€ 5) gevolgd
door een rondleiding door de Brouwerij
11 u. Het Steamnationkamp opent
zijn deuren of beter gezegd glamoureuze tenten.
Tot 22 u. kunnen jullie kennismaken
met de geschiedenis van Steampunk
en meer bepaald het drankje Absinthe.
11.30 u. BBQ - inschrijven via Facebook of info@feysbook.be
15 u. Theeduel en Steampunkspelen
met degustatie van Absintbier!
16.30 u. Steampunkwandeling door
Roesbrugge met fotomoment
27 mei 10 u. Wandeling naar het mooie Watou

VRIJWILLIGERS IN DE KIJKER:
Dirk Baelen, Christa Dehaese en kids
Zonder onze vrijwilligers zouden we niet kunnen realiseren wat er nu allemaal gebeurt in
de Brouwerij. We wensen dan ook graag onze
topvrijwilligers Dirk Baelen, Christa Dehaese en
kids in de kijker zetten. Wil je zelf ook graag
vrijwilligerswerk doen, laat het ons dan even
weten! Onze dank is groot!!

Feyskalender
• Vrijdag 18 mei
Masterclass gegeven door Hendrik Nelde
om 18.30 uur
• Zondag 20 mei
Ontbijt van 9 tot 11.30 uur
€ 5 - inschrijving gewenst
• Maandag 21 mei
Privé rondleiding 10-12 uur
Je bent vrij zich bij de groep te voegen indien
op voorhand aangemeld
• Vrijdag 25 en zaterdag 26 mei
Steampunk Festival vanaf 9.30 uur
• Zaterdag 26 mei
Marabunta Revolution vanaf 15 uur
Inschrijving via
info@feysbook.be of
Facebook (Brouwerij Feys)

www.feysbook.be
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D.L.Decor bvba
Schilder- & decoratiewerken
gsm 0475 37 08 68
dl.decor@telenet.be

Van bij ons

De Zonnegloed
Geen gewone boerderij, geen kinderboerderij, maar een dierenboerderij. En een geval apart !
In dierenpark De Zonnegloed in Oostvleteren ontdek je meer dan 100 diersoorten:
van boerderijdieren tot stokstaartjes, aapjes, kamelen, beren en lynxen. Vele dieren
die niet terug kunnen naar het wild, krijgen er een tweede thuis.
Zonnegloed is een actief rescuecentrum
dat zich bezighoudt met individuen die
vaak niet echt een gelukkig leven hebben
gehad. Hier echter hebben de dieren altijd
voorrang. In- en uitheemse dieren in nood,
die niet meer terug in de natuur kunnen,
vinden hier voor de rest van hun leven een
warme thuis.
In Europa is De Zonnegloed uniek. Met je
bezoek beleef je niet alleen een leuke, leerzame dag, maar je steunt ook de werking
van De Zonnegloed vzw, namelijk het redden van verwaarloosde dieren.
Wim Sohier

Danny Lahoutte
Blekerijweg 30a
8972 Proven

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN
n PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET
LAGE ENERGIEWONINGEN n OPRITTEN EN
TERRASSEN n VLOEREN- EN WANDTEGELS
n KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62
8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER
INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding
Gordijnen en overgordijnen UNLAND®
Gratis opmeten en plaatsen
Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie
Decoratie & Kunstglazenier

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24

J. LAHOUTTE

Open: iedere werkdag - Afhaaldienst mogelijk

Blekerijweg 100 - 8972 PROVEN - Tel. 057 38 88 59

!!! BELANGRIJK !!!

!!! ONLINE !!!

De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 13 juni 2018.
Artikels en publiciteit
inleveren ten laatste op
maandag 4 juni 2018.

Lees voortaan De IJzerbode ook online op onze website!
www.drukkerijschoonaert.be
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen OKRA
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 18 mei
vrijdag 15 juni
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 22 mei
dinsdag 26 juni
Vogelpik
smijting voor de leden
zaterdag 9 juni

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 21 juni

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 26 mei

Watou
• Kamiel Notredame, geb. 10 april,
z.v. Dimitry en Elise Swynghedauw
• Jayden Vancayzeele, geb. 30 april,
z.v. Jelle en Jolien Gesquiere

HUWELIJKEN

Proven
• Kenny Seghers en Emilie Lantoine,
op 30 april

JUBILEA

Proven
• Willy Dehaene en Agnes Deblonde,
Gouden bruiloft, 16 april

OVERLIJDENS
Watou
• Jacques Deruwez, overl. 17 april, 71 j.
• Mario Verkruysse, overl. 29 april, 55 j.,
echt. v. Katrien Popelier

BIBLIOTHEEK ROESBRUGGE

De uitleenpost van Roesbrugge is na de paasvakantie (vanaf maandag 16 april) enkel open
op vrijdagnamiddag van 17.30 tot 19.30 uur.
Deze regeling is van kracht tot het einde van
de herinrichtingswerken aan deze uitleenpost.

INFOPUNT OCMW

ROESBRUGGE EN PROVEN
Wegens verbouwingswerken aan de bibliotheek van Roesbrugge verhuist het OCMWinfopunt vanaf maandag 16 april tijdelijk van
locatie.
Voor vragen over de buurt, de leefbaarheid in
het dorp, welzijn, individuele problemen en
inlichtingen van allerlei aard kunnen inwoners
van Roesbrugge-Haringe en Proven voortaan
terecht in de bibliotheek van Proven, Provenplein 29. Elke maandag van 14 tot 17 uur.
Contactgegevens:
Filip Dejaegher, maatschappelijk werker
filip.dejaegher@poperinge.be
057 34 65 04 (sociaal huis)
057 30 078 6 (bibliotheek Proven)

Prof. O. Rubbrechtstraat 32 - ROESBRUGGE
Tel. 057 30 03 59 - www.garagecappoen.be

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Depannagediensten
Alle carrosseriewerken • schilderen

Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

Krombeke
• Lara Vanthournout, geb. 23 april,
d.v. Matthieu en Jolien Verbrigghe
Proven
• Elle Borra, geb. 1 mei,
d.v. Davy en Kim Vanhee
Roesbrugge-Haringe
• Isa Vandenbussche, geb. 3 april,
d.v. Daan en Lore Descamps

Taaltap 163

Publiciteit
voor de streek ?
De IJzerbode wordt in meer dan
3000 huisgezinnen verspreid.

Interessante prijzen.
Inlichtingen: 057 30 03 79

“I’m a big big girl in a big big world”, zong Emilia
Rydberg ooit.
Zonder snoeven mogen wij het Nederlands een
grote dame noemen in een grote wereld.
Waar in de wereld wordt Nederlands gesproken ?
De Nederlandse taal, of vormen daarvan, worden
op veel meer plaatsen ter wereld gesproken dan
je zou denken. In totaal zijn er meer dan 21 miljoen mensen die Nederlands als moedertaal hebben. In tegenstelling tot wat je wel eens hoort, is
Nederlands dus zeker geen kleine taal.
In Europa is Nederlands de achtste grootste taal,
Frans staat pas op plaats 3.
Iedereen weet dat we Nederlands spreken in
Vlaanderen en Nederland, en de meeste zijn er
ook wel van op de hoogte dat het Nederlands
ook in Aruba (5200 sprekers maar dalend), Suriname (200.000 sprekers), Sint-Maarten (2000) en
Curaçao (11.400) een officiële taal is.
Maar er zijn nog plaatsen waar je Nederlands
kunt horen.
Europa: In het noordwesten van Frankrijk zijn er
nog enkele gemeenten waar de oude bevolking
nog wat Nederlands spreekt en begrijpt, maar
hun aantal daalt snel. Hetzelfde geldt voor enkele gemeenten in Duitsland aan de grens met
Nederland, zoals Kleve. En uiteraard zijn er toeristenkolonies in voornamelijk Spanje.
Rest van de wereld: In de rest van de wereld
zijn er nog wel plaatsen waar Nederlands wordt
gesproken, maar hun aantal daalt overal zienderogen.
In Zuid-Afrika en Namibië wordt Afrikaans gesproken. Dat is geen zuiver Nederlands maar wel
een afgeleide taal die we met wat inspanning
heel vlot begrijpen.
In Indonesië, dat tot 1949 een kolonie was van
Nederland, spreken sommige ouderen nog Nederlands. Elk jaar zijn er wel 20.000 Indonesische
studenten die onze taal leren.
In de VS, Canada en Australië samen zouden zo’n
half miljoen mensen het Nederlands spreken,
maar dat aantal daalt.
In Nieuw-Zeeland zouden er 27000 sprekers van
het Nederlands zijn, zo’n 0,7% van de bevolking.
Er zijn nog wijken in diverse gemeenten in bv.
Brazilië en Argentinië waar Nederlands of eerder
een vorm van Nederlands wordt gesproken. Maar
op al deze plaatsen wordt die taal heel snel ingenomen door de lokale taal.
Hetzelfde geldt voor diverse plaatsen waar Nederlanders ooit voet aan wel hebben gezet, zoals
Puerto Rico en Sri Lanka.
Nederlands is dus zonder twijfel een levende taal
op onze aarde. Laten we ze koesteren en de nodige aandacht geven.
Wim Sohier
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Wasmachine
L7FBE84W

€ 649

Condensdroogkast
TDA 150 C

€ 799

Stofzuiger met zak
COMPL C3

€ 289
Tandenborstel
PRO 2700

€ 104,99
Tafelkoelkast K 3130

€ 689

Mixer
MQ 3005 cream

€ 49,99

Prof. O. Rubbrechtstraat 12
8972 Roesbrugge-Haringe
Tel. 057 30 05 94
www.elektrocappoen.be

Wij aanvaarden
ecocheques

Gevraagd: A2/A3 elektricien

SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

LENTE-ACTIE

Tegoare, dag op dag zelfs, rochten Wiesten Wyseur en Lène
Lernoet van Ekelsbeke - ol pieëpen, kreunen en meeër en meeër op mekoar leunen - 85 joar oed. 60 joar idder woaren ze mi
‘t consent van ’t oederlik gezag en mi ’t vieër in nulder broek
in datzelfste Esquelbecq te stokke én te klokke etrouwd.
An nulderen vierden leeftied spoeteren zieder nu nateurlik
nie mi roend lik joarliengen mi vorjoarkittels, moa ze zien
nog ossan goeëd te pooëte, oek zoender nulderen mispeloaren koanestok. Hoeë dan ze nog zo klibber zien? Ze slepen
gin overgewichte mei, want Lène, - Ieder poend goat deur de
moend!- schuwt riek en vet eten. Voe nulder fit te voeëlen.
En voe nie te verdikken. Doarom oek hen ze nulder Solexsje
verkocht en rekken nu drie keeërs doags nulder beeënen, op
nulderen illetrieken Batavus, of ’n nieuwen Tunturi home tandem. Wiesten van vooëren, anders geboart die leeëpen vos
achter Lènes breeën rik dat ‘n zó klawieërig meistampt da ze
toenge op ze giedong hangt.
Lène hadde vele schaveeël en bedeeël, in nafte en eten, moa
keeëk anders nie op e euro. O z’ etwot in neur hoofd hadde …
Voe nulderen diamanten bruloft te kunnen vieëren leverde
‘t koppel e vervollen Dexiakasbong in en pakte ’n vlieëger voe
veeërtien doagen Mallorca. Woaren ze moa thuus ebleven!!
In ‘t werekeeëren oentplofte nulderen vlieëger en poefte in
’n oceoan. En ezo belandden Wiesten en Lène in ’t woater.
En… in ’n hemel.
Via Twitter ol op d’ hogte van die duukvlucht zat Siente Pieter
nulder ol mi e veschen hemelpaspooër op te wachten en lidde
ze subiet noa nulder nieuw logement, e chique villa. Vorzieën
van e supermodernen Dovykeuken, (of wos ’t eeën van Donald
Muyle?) en mi in de badkoamer e jacuzzi en en inloopdouche
en - ’t is nog nie ol - mi in de peloeze van achter e schooën
openluchtzwembad. “Wuk e luxe. Chanse dat die vlieëger
crashte!” peisde Wiesten.
Ze snakten achter oasme on z’ ol die luxe zagen, en nog meeër o Pieter zei: “Welkom in de hemel. Dit is nu jullie nieuwe
thuis.” Wiesten vroeg hoevele da dat ol gieng kosten. “Niets!”
lachte St. Pieter. “Denk erom, dit is jullie beloning in de hemel.” Wiesten keeëk deur de gloazen achterdeure en zag e
magnifiek golfterring, zeker tieën keeërs schonder of dat van
Wulpen-Koksiede.
“En de piengpiengs voe te meugen spelen op dat terring?”
vroeg Lène o ze Wiesten zag woatertanden. “Kosten? Kosten?
Maar je bent hier in de h e m e l!” antwooërdde St. Pieter.
“Je kunt gratis spelen, elke dag, op elk tijdstip van de dag.
Voe nieëten!!” Toen gienk Petrus mi ze nieuwkomers noa
‘t clubhuus en het omvangrijk buffet à volonté, mi olle meuglikke bekooërlikke gerechten. “Vraag maar niets”, zei St. Pieter
tegen Wiesten en Lène. “Dit is de hemel en alles is gratis voor
jullie om van te genieten”. “Me meugen hieër leven lik God in
Vrankriek. Enfin doeën lik thuus?”
“Lik thuus, oei?” Wiesten keeëk verwietend noa ze vromens.
“Maar waar is de moagere, cholesteroloarme voeding? En decafeïnékaffie en thee?” vroeg Lène. “Dat is het beste eraan”,
antwoordde St. Pieter. “Je kunt eten en drinken zoveel je wilt
of wat je maar wilt, en je zult nooit dik of ziek worden. Dit is
de hemel!”
“Vromens, hieër zien m’ op de djuuste plekke en bie ’t zjuuste
poteten! Gie mi je Weight Watchers bucht, mi je Pascale Naessens theorieën heeële doagen! M’ hadden hieër ol twientig
joar idder kunnen zien, nuze goeste eten en ol joen marchandise op ’n composthoop smieten!”
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